Restom Pack Eclat – Instruções de aplicação:
Conjunto de Polimento para Pintura
Conteúdo da embalagem:
- Restom® Pack Éclat Auto 3 Espumas
Restom® Saphir 9060: 500ml + Restom® Quartz 9070: 500ml + Restom® Diamant 9080: 500ml + 1
Espuma Azul + 1 Espuma Branca + 1 Espuma Preta
- Restom® Pack Eclat Auto 1 Foam
Restom® Saphir 9060: 500ml + Restom® Quartz 9070:500ml + Restom® Diamant 9080: 500ml +
Espuma Branca
Se necessitar de espuma azul e pretapode compra-las em separado.
Diâmetro das espumas= 170mm.
- Restom®Pack Eclat Moto
Restom® Saphir 9060: 250ml + Restom® Quartz 9070 = 250 ml + Restom® Diamant 9080: 250ml +
1 Pano de Microfibras
Campos de Aplicação:
- Transforma pinturas antigas e sem brilho, conferindo um aspecto brilhante como novo.
- Aplicavel em pinturas novas, para eliminar pequenos defeitos, poeiras ou casca de laranja.
O conjunto completo (pack Eclat) contem 3 produtos de polimento e e vendido em duas
configuracoes:
–

Pack Auto – 500ml Saphir 9060+ 500ml Quartz 9070 + 500ml Diamant 9080 + boina branca
de polimento, para polidora rotativa.

–

Pack Moto e fornecido com os mesmos tres produtos em quantidade de 250ml cada e um
pano de microfibras.

O Pack Completo permite alcançar um acabamento “Concurso“.

(cont.)

Aplicação:
Restom®Saphir 9060 Nº1: Pasta granulada 1000, de cor azul, destinado a remover a camada
superior da pintura moderadamente ou muito danificadas.
Utiliza-se com a espuma azul fixada numa lixadeira rotativa gracas à sua face traseira de veludo, ou
manualmente com um pano de algodão (t-shirt velha) ou microfibra.
Restom® Quartz 9070 No.2: Pasta granulada 2400, branca, destina-se a aperfeicoar o polimento
inciciado com Restom®Saphir 9060 Nº1. Utiliza-se com a espuma branca ou com um pano de
microfibras.
Tambem e usado para eliminar a aparencia “casca de laranja” de pinturas recentes.
Restom®Diamant 9080 Nº3: Pasta granulada 4800, de cor cinzenta , acabamento de alto brilho e
complementar Restom®Quartz 9070 Nº2.
Utiliza-se com espuma preta ou um pano de microfibras.
A aparencia final resultante e resistente a chuva, a sais de gelo, limita a colagem dos mosquitos e e
uma protecão a longo prazo para a carrocaria .Não requer re-aplicacão regular.
Remove hologramas.
Adequado para dar uma acabamento final brilhante à pintura ou verniz, mesmo de pinturas
recentes.

